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Kính gửi  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- Trung tâm Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 
của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của sở y tế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1143/SNV-TCBC&TCPCP ngày 11/9/2017 của Sở 

Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của Hội đồng nhân 
dân huyện Bắc Yên về việc bãi bỏ phòng Y tế huyện Bắc Yên; 

Căn cứ Công văn số 426/UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện về việc 
giao tham mưu xây dựng QĐ quy định nhiệm vụ quyền hạn của VP HĐND và 

UBND huyện. 



Để có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Yên, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cho ý kiến vào dự 
thảo quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Yên. 

(Có dự thảo gửi kèm) 

 Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

trước ngày 09/4/2021. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Ngô Văn Huynh 
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